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Praktische informatie 2022-2023 

 
 
 
 

Nijmegen, juli 2022 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van 
De Windroos Lindenholt. 
We proberen u kort en bondig te informeren over allerlei praktische en inhoudelijke zaken. 
 
U vindt in dit boekje een overzicht van alle groepen, waarmee we volgend schooljaar werken. 
In het schooljaar 2022/2023 werken wij met 12 groepen. De jongere groepen bevinden zich op de 
begane grond; de oudere groepen op de eerste verdieping.  
 
Vervolgens vindt u een overzicht van alle medewerkers van onze locatie. 
 
Verder treft u een overzicht aan van de dag wanneer uw kind vrij is i.v.m.    
de leerlingbespreking. 
 
Op de laatste twee pagina’s staan de belangrijke data, studiedagen en het vakantierooster. 
 
Wij gaan ervan uit, dat u het boekje goed bewaart, en op de hoogte bent van al deze zaken. 
Tevens kunt u dit document terug vinden op de website. 
 
Er zijn nog wijzigingen mogelijk in deze data. Wanneer er iets verandert, wordt u tijdig op de hoogte 
gebracht via social schools. 
 
 
 
 
 
Namens het team van De Windroos, locatie Lindenholt, 
 

Claudia Wiericx 
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Algemene informatie 

 
SBO de Windroos locatie Lindenholt             Postadres:  Postbus 6660 
De Gildekamp 60-22       6503 GD Nijmegen 
6545 LX Nijmegen        
tel 024-3730209  
 
Onze school telt  12 groepen: 
 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

groep 1/2 Julie/Tasja Julie Julie   Julie Julie 

groep 3 Marike Marike Marike Joep Joep 

groep 4 Sanne B Sanne B Sanne B Sanne B Sanne B 

groep 5 Jeannette Jeannette Jeannette  Manon Jeannette 

groep 5 Joep Tim Tim Tim Tim 

groep 6 Ayla Bianca Bianca Ayla Ayla 

groep 6/7 Petra Simone Petra Petra Petra 

groep 7 Romy Romy Romy Romy Romy/Manon 

groep 7 Pam Pam Pam Pam Pam/Manon 

groep 8 Dennis Dennis/Ineke Dennis Dennis Dennis 

groep 8 Ineke  Sanne W Sanne W Sanne W Sanne W 

groep 8 Anke Britt Anke Anke Anke 
 
 

Overige medewerkers 

      
Directeur     Claudia Wiericx   maandag t/m vrijdag   
Intern begeleider     Mariëlle Hopman  maandag, dinsdag en donderdag 
     Fleur Hendriks           dinsdag, woensdag en donderdag 
Vakleerkracht gym    Kim Berkers       maandag, dinsdag en vrijdag 
Onderwijsassistenten   Anouk de Boer  maandag t/m vrijdag groep 1/2/3 
                                                          Rachel Leenhouwers maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag  

Astrid Schweig           woensdag t/m vrijdag groepen 5 
Ester Meeuwesen maandag t/m vrijdag groep 5/6/7 

                                                          Fleur Roorda              maandag t/m vrijdag groep 7/8 
Logopediste    Nancy van Dijk maandag en donderdag  
Orthopedagoge    Silvia Dodemont  maandag en dinsdag  
Schoolmaatschappelijk werkster  Cynthia Worm    dinsdag, maandag- en woensdag ochtend 
Administratie    Brigitte Derks   maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  
Conciërge    Guido van Lier           dinsdag t/m vrijdag 
Huishoudelijke taken  Lia Rensen  maandag t/m vrijdag 
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Invalbeleid tijdens de corona periode , passend bij de maatregelen van het RIVM. 

 
Als een leerkracht ziek is krijgen we een invaller via de invalpool aangewezen.  
Voor de veiligheid, structuur en onderwijsbehoefte van uw kind kiezen we er voor sommige kinderen 
die dag in een andere groep of onderwijsondersteuner te plaatsen.   
Als er geen invaller beschikbaar is zullen we de leerlingen mogelijk een dag vrij moeten geven. 
In onze formatie hebben we ingespeeld op komend jaar, en ruimte gecreëerd voor mogelijk interne 
vervanging. Dit zal echter niet altijd lukken.  
Komend jaar zal Corona mogelijk nog van invloed zijn op het invalbeleid. 
Als thuis onderwijs aan de orde is (bij geen invaller)  zullen we doen zoals u van ons gewend bent. 
Kinderen krijgen thuis een werkpakket. De leerkracht is die dag beschikbaar via Teams. Wees dus 
extra alert op de bericht via social schools komend jaar. Wij zijn als school niet verplicht noodopvang 
te verzorgen. Mocht u een keer in de problemen komen zoeken we uiteraard samen naar een 
oplossing 
 

Lestijden 

 
De lestijden op onze school zijn als volgt: 

Maandag:  8.30 - 14.15 uur 
Dinsdag: 8.30 - 14.15 uur 
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur 
Donderdag: 8.30 - 14.15 uur 
Vrijdag: 8.30 - 14.15 uur 

 
Vanaf 08.20 gaan de deuren van de school open en kan uw kind naar de groep.  
Wij willen natuurlijk uw kind zo optimaal en effectief mogelijk begeleiden.  
Dat kunnen we alleen met uw medewerking. Wij verzoeken u voor de bel van 8.30 
buiten bij de poort afscheid te nemen van uw kind zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met de 
lessen. 
 

Ziekmelding 

 
Wij vinden het vanzelfsprekend dat u elk verzuim meldt.  
Ziekmelding geeft u aan voor half 9 en dit doet u via social schools. 
Als een leerling afwezig is zonder bericht, dan zal de administratie contact met 
u opnemen.  
 

Leerplicht  

 
De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. 
In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te 
melden. Voor uitgebreidere informatie raadpleeg de schoolgids op de site. 
 

Verlof aanvragen 
 

Als u weet dat uw kind op een bepaalde dag niet naar school kan komen, dan kunt u schriftelijk verlof 
aanvragen. In geval van “belangrijke of speciale omstandigheden” kan verlof worden verleend. 
Tot deze omstandigheden behoren o.a.: huwelijk, overlijden, ondertrouw, ambts- en huwelijksjubilea, 
dit alles betreffende bloedverwanten tot in de derde graad. Dat zijn ouders, grootouders, broers en 
zussen, ooms en tantes voor zover dit broers of zussen van één van de ouders zijn, neven en 
nichten. 
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Te laat komen  

4 keer  te laat in 4 weken Leerkracht overlegt/belt met ouders om na te 
vragen wat de oorzaak is. Leerkracht wijst ouders 
op verantwoordelijkheid van het op tijd komen dat 
als doel heeft kinderen optimale onderwijstijd te 
bieden.  
In de bovenbouw nablijven (vanaf  groep6/7) 
Verzuimtijd dubbel inhalen  

Als er binnen twee weken geen 
verbetering is  

Leerkracht of directie neemt contact op met 
ouders. 
 

Als er binnen twee weken geen 
verbetering is of  
meer dan 10e keer te laat of  
als de ouders niet op de afspraak zijn 
verschenen 

De leerling wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar 
 
 
 

Bij geen verbetering na een aantal 
gesprekken met 
de leerplichtambtenaar 

Leerplichtambtenaar bepaalt verdere procedure  
 
 

 
We willen u er nadrukkelijk op attenderen dat bij 10 keer te laat wij verplicht zijn dit te melden bij 
leerplicht. Wij stellen u daar mondeling of schriftelijk van op de hoogte. 
De insteek van leerplicht heeft in eerste instantie altijd een ondersteunde functie. We hebben allemaal 
immers hetzelfde doel: het kind zo optimaal  mogelijk onderwijs bieden.   
 
 

 Voorlopig Gymrooster 2022-2023 vakleerkrachten  

 
 

 
 
  

Maandag Kim Dinsdag Kim 
 

Woensdag Joep Vrijdag Kim 

8.30-9.15 Gr 8 Anke 8.30-9.15 Gr 8 Dennis   8.30-9.15 Gr 7 Pam 

9.15-10.00 Gr 7 Romy 9.15-10.00 Gr 5 Jeannette   9.15-10.00 Gr 8 Sanne W 

10.00-10.10 Pauze  10.00-10.10 Pauze    10.00-10.10 Pauze 

10.10-10.50 Gr 4 Sanne B 10.10-10.50 Gr 6 Bianca 10.15-11.00 Gr 1/2 Julie 10.10-10.50 Gr 6/7 Petra 

10.50-11.30 Gr 1/2 Julie 10.50-11.30 Gr 4 Sanne B 11.00-11.45 Gr 3 Marike 10.50-11.30 Gr 5 Tim 

11.30-12.15 Gr 3 Marike 11.30-12.15 Gr 5 Tim 11.45-12.30 Gr 6/7 Petra 11.30-12.15 Gr 7 Romy  

12.15-12.45 Pauze Kim 12.15-12.45 Pauze Kim   12.15-12.45 Pauze Kim 

12.45-13.30 Gr 5 Jeannette 12.45-13.30 Gr 7 Pam      12.45-13.30 Gr 8 Dennis 

13.30-14.15 Gr 6 Ayla 13.30-14.15 Gr 8 Sanne W   13.30-14.15 Gr 8 Anke  
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VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
Herfstvakantie  ma. 24-10-22 t/m vr. 28-10-22 
Kerstvakantie  ma. 26-12-22 t/m vr. 06-01-23 
Voorjaarsvakantie  ma. 20-02-23 t/m vr. 24-02-23 
2e paasdag   ma  10-04-23 
Meivakantie   ma. 24-04-23 t/m vr. 05-05-23 
Hemelvaart   do   18-05-23  
2de Pinksterdag  ma. 29-06-23 
Zomervakantie  ma. 17-07-23 t/m vr. 25-08-23 
 
 

LEERLINGBESPREKINGEN  

 
Twee keer per jaar wordt uw kind besproken in een leerlingbespreking (zie ook schoolgids). 
De eerste leerlingbespreking is gedurende een hele dag. 
Alle kinderen van de groep worden dan uitgebreid besproken. 
De kinderen zijn tijdens deze bespreking vrij. 
De tweede keer is gedurende een middag, leerlingen hebben dan gewoon school.  
 

Leerlingbespreking gedurende een hele dag:  
 

Groep 8 Anke Maandag  21-11-2022 

Groep 8 Sanne W Maandag  21-11-2022 

Groep 8 Dennis Dinsdag 22-11-2022 

Groep 1-2 Julie Dinsdag  24-01-2023 

Groep 7 Petra Maandag  30-01-2023 

Groep 7 Romy Dinsdag  31-01-2023 

Groep 5 Tim/Joep Maandag 06-02-2023 

Groep 5 Jeannette/Manon Dinsdag 07-02-2023 

Groep 6 Ayla/Bianca Donderdag 09-02-2023 

Groep 6/7 Petra/Simone Maandag 13-02-2023 

Groep 3 Marike/Joep Dinsdag 14-02-2023 

Groep 4 Sanne B Donderdag 16-02-2023 
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BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2022-2023 
Start nieuwe schooljaar            Maandag 29 augustus 08.30 
  
Studiedagen     wo 07-09-2022  lln.de hele dag vrij 

do  17-11-2022  lln.de hele dag vrij 
ma 23-01-2023  lln.de hele dag vrij 
ma 20-03-2023  lln.de hele dag vrij 
vr 19-05-2023  lln.de hele dag vrij 
vr 09-06-2023  lln.de hele dag vrij 
        

OGO thema’s     Thema 1: Een lekkere start! 
Thema 2: Transport 
Thema 3: Verleden, heden, toekomst 
Thema 4: Dieren 
Thema 5: We gaan op expeditie!    
     

Schoolfotograaf    In januari schoolfotograaf 
  
Oudergesprekken    Voortgangsgesprekken week 41/42 2022 

Eerste rapport    14-02-2023 
Tweede rapport  29-06-2023 
Bij rapportgesprekken leerkrachten ’s avonds beschikbaar 

 
Adviesgesprekken Schoolverlaters  week 50 2022 
 
Toets weken      Alleen schoolverlaters 07-11-21 t/m 18-11-22 

Eerste toets weken  11-01-23  
 Tweede toets weken  15-05-23 t/m 26-05-23 

  
Sinterklaas op school    5 december 2022 
    
Kerstviering (’s avonds)  Donderdag 22 december 2022 18.00 uur. 

Kinderen om 12.15 uur vrij. 
   
Carnaval  Vrijdag 17 februari 2023 

Kinderen om 12.15 uur vrij. 
   

Koningsmarkt     Vrijdag 21 april 2023 
                                                                  
Schoolreisje      09-05-2023 groepen 4 t/m 8 
      11-05-2023 groepen 1 t/m 3 
 
Nieuwe leerlingen dag    Donderdag 6 juli 2023 
      Schoolverlaters zijn om 12.00 uur vrij.  
 
Schoolverlatersfeest     Donderdag 6 juli 2023 

Schoolverlaters ter compensatie volgende dag vrij, mits 
aanwezig tijdens het avondprogramma 
 

Schoolverlaters activiteiten    in week 27-2023 
 
Afscheid schoolverlaters   Woensdag 12 juli  2023



 

 
 
 
                 SBO De Windroos    Praktisch informatie 2022-2023 

 
7 

 


